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Het zaalseizoen staat op het punt om weer te gaan beginnen! De eerste trainingen zijn alweer 
geweest en hopelijk kunnen we dit jaar een normaal zaalseizoen draaien. Het zag er allemaal 
heel rooskleurig uit. Maar jullie hebben allemaal al kunnen horen dat er helaas alweer 
meerdere maatregelen zijn getroffen die ook onze mogelijkheid om te kunnen sporten 
beperken.  
 
Op dit moment gelden er vrij zware maatregelen. De zaal kan niet meer betreden worden 
zonder in het bezit te zijn van een geldige coronapas (m.u.v. vrijwilligers die in functie 
aanwezig zijn). 
Daarnaast is er op dit moment ook geen publiek welkom tijdens de trainingen en wedstrijden.  
 
Wij hopen dat jullie begrijpen dat zeker het checken van de QR codes een enorme druk op ons 
als vereniging legt. Niet iets waar wijzelf voor hebben gekozen, maar wat ons wordt opgelegd 
door de overheid. Wij hopen dan ook dat een ieder dit beseft en niet met ons of vrijwilligers 
die staan de checken de discussie aan te gaan. Onze prioriteit is het kunnen laten doorgaan 
van de sport voor alle leden. Daarbij is van belang dat we ons aan de maatregelen houden.  
 
Hieronder een overzicht met de maatregelen, wij als bestuur zijnde verwachten dat een ieder 
zich aan deze maatregelen houdt op onze vereniging/tijdens het verblijf in de accommodatie.   
 
Regels binnenkomst zaal bij trainingen: 

• Bied je QR code/coronapas aan bij de toegewezen persoon. Tijdens trainingen zal dit 
gedaan worden door coaches, trainers of aanvoerders die hiervoor gevraagd zijn door 
het bestuur. (Alleen voor leden vanaf 18 jaar) 

 
Regels binnenkomst de Boogerd bij trainingen: 

• Bij binnenkomst van de accommodatie dient een mondkapje gedragen te worden 
(vanaf 13 jaar). 

• Bied je QR code/coronapas aan bij de toegewezen persoon. Tijdens trainingen zal dit 
gedaan worden door coaches, trainers of aanvoerders die hiervoor gevraagd zijn door 
het bestuur. (Alleen voor leden vanaf 18 jaar) 

• Na een goede scan mag het mondkapje afgedaan worden of bij de jeugd tussen 13-18 
jaar, zodra zij in de korfbalzaal binnen komen.  

• Bij het betreden van de horeca, na de training, zal opnieuw de QR code/coronapas 
gevraagd worden door Bres.  

 
Regels binnenkomst de Boogerd op zaterdagen: 

• Bij binnenkomst van de accommodatie dient een mondkapje gedragen te worden 
(vanaf 13 jaar). 

• Bied je QR code/coronapas aan bij de toegewezen persoon en laat je ID zien. (Alleen 
voor leden vanaf 18 jaar) 

• Na een goede scan mag het mondkapje afgedaan worden of bij de jeugd tussen 13-18 
jaar, zodra zij in de korfbalzaal binnen komen.  

• Op zaterdagen zal de zaalwacht de scan uitvoeren in het kleine gangetje voor het 
betreden van de zaal of de gang naar de kleedkamers. Na een goede scan ontvang je 
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een stempel, waarmee de rest van je verblijf (tijdens training of wedstrijd) vrij kan 
bewegen in de Boogerd. Deze stempel is ook van kracht binnen de horeca. 

 
Tijdens en rondom het sporten: 

• Tijdens het beoefenen van de korfbalsport gelden geen beperkingen.  
• Na een training of een wedstrijd dient de 1,5 meter in acht genomen te worden. Direct 

na het sporten geldt voor iedereen direct een 1,5 meter afstand regel. Uitzondering 
hierop vormen de mensen die een gezamenlijke huishouding voeren. 
Deze regel kan wat verwarring brengen, omdat er ook wordt gezegd dat je na een 
check niet meer de 1,5 meter hebt. Dit is echter het geval als je daarna zitplekken 
toegewezen krijgt.  

Horeca gebruik:  

• De horeca is open tot 20.00 uur en er wordt gebruik gemaakt van zitplekken.  
• Zonder stempel, waaruit blijkt dat wij al een check op de coronapas hebben gedaan, 

zal het persoon van Bres binnen de horeca vragen om een coronapas. 

Gebruik kleedkamers: 
• De kleedkamers zijn open. 
• Iedereen kan normaal gebruik maken worden van de kleedkamers. 
• Probeer ook hier wel zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  

Trainen en wedstrijden: 

• Op dit moment mag er geen publiek aanwezig zijn bij de trainingen en wedstrijden. In 
de zaal zijn alleen sporters en de nodige vrijwilligers aanwezig.  

• Verlaat na afloop van de training of wedstrijd zo snel mogelijk de accommodatie en 
blijf op 1,5 meter afstand van anderen (vanaf 13 jaar).  

• Wij adviseren bij thuiskomst direct de handen te wassen.  

Vervoer: 

• Ons sterke advies is om in de auto bij uitwedstrijden allemaal een mondkapje te 
dragen.  

• Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of 
omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats zijn 
in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen QR code/coronapas te 
tonen. Alleen benodigde ouders zijn hierin vrijgesteld (worden ingedeeld via de 
weekbrief).  

 

Wij verwachten dat iedereen die zich op het complex bevindt, deze regels kent en zich hier 
ook aan houdt. Dit zijn de regels binnen de accommodaties waar wij gebruik van zullen 
maken. Check goed voor een uitwedstrijd hoe tegenpartijen zich aan de coronaregels 
houden. Hier hebben wij verder als vereniging geen invloed op.  
 
Daarnaast gaan wij ervan uit dat een ieder die last heeft van enige vorm van verkoudheid, 
hoesten, niezen, koorts etc. of komt uit een zeerhoogrisicogebied (binnen 10 dagen) niet 
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naar de accommodatie zal komen en zich afmeldt voor de training/wedstrijd. Check hiervoor 
altijd de regels wanneer je in quarantaine moet op de website van de Rijksoverheid.  
 
Het bestuur van Korbatjo (en Bres in de Boogerd) houdt zich het recht voor om mensen te 
verzoeken het complex te verlaten, wanneer deze zich niet aan de regels houden. Wanneer 
dit noodzakelijk is, zullen wij contact opnemen met de handhavers.  
 
We willen jullie vragen om wanneer er sprake is van een positieve coronatest, dit door te 
geven aan het desbetreffende team én aan het bestuur. Zodat wij dit als vereniging tijdig 
kunnen monitoren. Dit mag door een appje te sturen naar Veronique Bouman (0620996910 
of technische.zaken@korbatjo.nl| bestuurslid technische zaken) of via de mail naar Kelly de 
Vos (0641321481 of voorzitter@korbatjo.nl | voorzitter).  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur van Korbatjo 
 
Leen, Wessel, Sandra, Peter, Kelly en Veronique 
 

 

 


